
Hlavním cílem společnosti oncomed 
je vyrábět kvalitní, bezpečné a účinné 
produkty, čehož dosahujeme neustálým
zlepšováním v kvalitě našich procesů.

Kvalita je pro nás nejvyšší hodnotou,  
kterou všichni společně a bez rozdílu  
ve své každodenní práci uplatňujeme.

Kvalita zahrnuje úroveň služeb, které  
poskytujeme našim zákazníkům, farma-
ceutickým firmám poskytujícím terapii 
onkologicky nemocným pacientům, včet-
ně způsobu komunikace, flexibility plně-
ní potřeb našich zákazníků, a to zejména 
spolehlivostí a důvěryhodností.

Kvalita onkologických produktů, které 
jsou jádrem našich aktivit, je pro nás zá-
kladním pilířem každodenní práce a roz-
hodování.

Naše hlavní zásady a závazky v systému 
kvality jsou:
•	Dodržujeme legislativní požadav-

ky správné výrobní praxe. Náš systém 
stojí na základech defi novaných v do-
kumentech ICH Q8, ICHQ9 a ICHQ10

•	Kvalita je nejvyšší hodnotou podpo-
rovanou managementem

•	Každý zaměstnanec je odpovědný za 
výslednou kvalitu produktu a každý 
zaměstnanec je systematicky vycho-
váván a vzděláván k tomu, aby věděl, 
jak této odpovědnosti dostát.

•	Ve všech našich činnostech se snaží-
me uplatňovat zdravý rozum a logic-
ké uvažování.

•	Naše rozhodovací procesy jsou posta-

veny na faktech, znalostech a říze-
ní rizik.

•	Všechny problémy otevřeně řešíme 
tak, abychom neohrozili kvalitu pro-
duktu. Informace o problémech neza-
tajujeme a vždy říkáme pravdu.

•	K rozhodování a řešení problémů pou-
žíváme přístup postavený na znalosti 
našich produktů a pochopení našich 
procesů.

•	Neustálým zlepšováním procesů  
i vlastního systému kvality přispíváme 
ke zlepšování kvality našich produktů

•	Nespoléháme se pouze na výsledky 
testování, ale zároveň budujeme sys-
tém opatření a kontrolních mechanis-
mů, která zaručují kvalitu produktu.

•	Každý zaměstnanec se chová odpo-
vědně a dodržuje předepsaná pravi-
dla chování a rozhodování. 

Politika kvality je předávána všem  
zaměstnancům společnosti oncomed  
a všichni zaměstnanci jsou odpovědní  
za její dodržovaní a sdílení
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